Vhodní příjemci dotace v české části programového území
Prioritní osa 1 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a
řízení rizik
Investiční priorita 5 b) - Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik,
zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení
Typ subjektu
Orgány veřejné správy a jimi
zřizované a zakládané organizace

Vzdělávací instituce
Nestátní neziskové organizace

Evropské seskupení pro územní
spolupráci


Stát a jeho organizační složky
Územní samospráva, tj.:
 obec či městská část
 kraj
 svazek obcí
a její organizační složky
Organizace zřizované a zakládané státem,
krajem, obcí, městskou částí, svazkem obcí:
Příspěvková organizace
Akciová společnost
Společnost s ručením omezeným
Státní podnik
Zájmová sdružení právnických osob
Veřejné výzkumné instituce
Školská právnická osoba zapsaná ve školském
rejstříku
Veřejná a státní vysoká škola
Soukromá vysoká škola
Obecně prospěšná společnost
Spolek
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Pobočný spolek
Organizační jednotka sdružení
Ústav
Evropské seskupení pro územní spolupráci

S min. 80% podílem veřejnoprávních osob na základním kapitálu a na hlasovacích právech.



Podle databáze ekonomických subjektů ARES provozovaného MF ČR.

Kód
325
801
804
771

331
121
112
301
751
661
641
601
141
706
701
736
731
161
941

Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného
využívání zdrojů
Investiční priorita 6 b) - Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky
acquis Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle zjištění
členských států přesahují rámec těchto požadavků
Typ subjektu
Orgány veřejné správy a jimi
zřizované a zakládané organizace

Vzdělávací instituce
Hospodářské a profesní svazy a
komory
Nestátní neziskové organizace

Stát a jeho organizační složky
Územní samospráva, tj.:
 obec či městská část
 kraj
 svazek obcí
a její organizační složky
Organizace zřizované a zakládané státem,
krajem, obcí, městskou částí, svazkem obcí:
Příspěvková organizace
Akciová společnost
Společnost s ručením omezeným
Státní podnik
Zájmová sdružení právnických osob
Veřejné výzkumné instituce
Školská právnická osoba zapsaná ve
školském rejstříku
Veřejná a státní vysoká škola
Soukromá vysoká škola
Komora (s výjimkou profesních komor)

Obecně prospěšná společnost
Spolek
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Pobočný spolek
Organizační jednotka sdružení
Ústav
Evropské seskupení pro územní Evropské seskupení pro územní spolupráci
spolupráci


S min. 80% podílem veřejnoprávních osob na základním kapitálu a na hlasovacích právech.
Podle databáze ekonomických subjektů ARES provozovaného MF ČR.



Kód
325
801
804
771

331
121
112
301
751
661
641
601
745
141
706
701
736
731
161
941

Investiční priorita 6 c) – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a
kulturního dědictví
Typ subjektu
Orgány veřejné správy a jimi
zřizované a zakládané organizace

Vzdělávací instituce
Hospodářské a profesní svazy a
komory
Nestátní neziskové organizace

Evropské seskupení pro územní
spolupráci


Stát a jeho organizační složky
Územní samospráva, tj.:
 obec či městská část
 kraj
 svazek obcí
a její organizační složky
Organizace zřizované a zakládané státem,
krajem, obcí, městskou částí, svazkem obcí:

801
804
771

Příspěvková organizace
Akciová společnost
Společnost s ručením omezeným
Státní podnik
Zájmová sdružení právnických osob
Veřejné výzkumné instituce
Školská právnická osoba zapsaná ve
školském rejstříku
Veřejná a státní vysoká škola
Soukromá vysoká škola
Komora (s výjimkou profesních komor)

331
121
112
301
751
661
641

Obecně prospěšná společnost
Spolek
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Pobočný spolek
Organizační jednotka sdružení
Ústav
Nadace
Nadační fond
Církevní organizace
Evidované církevní právnické osoby
Evropské seskupení pro územní spolupráci

141
706
701
736
731
161
117
118
721
722
941

S min. 80% podílem veřejnoprávních osob na základním kapitálu a na hlasovacích právech.



Kód
325

Podle databáze ekonomických subjektů ARES provozovaného MF ČR.

601
745

Investiční priorita 6 d) – Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora
ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických
infrastruktur
Typ subjektu
Orgány veřejné správy a
jimi zřizované a zakládané
organizace

Vzdělávací instituce
Hospodářské a profesní
svazy a komory
Nestátní neziskové
organizace

Evropské seskupení pro
územní spolupráci


Stát a jeho organizační složky
Územní samospráva, tj.:
 obec či městská část
 kraj
 svazek obcí
a její organizační složky
Organizace zřizované a zakládané státem, krajem,
obcí, městskou částí, svazkem obcí:

801
804
771

Příspěvková organizace
Akciová společnost
Společnost s ručením omezeným
Státní podnik
Zájmová sdružení právnických osob
Veřejné výzkumné instituce
Školská právnická osoba zapsaná ve školském
rejstříku
Veřejná a státní vysoká škola
Soukromá vysoká škola
Komora (s výjimkou profesních komor)

331
121
112
301
751
661
641

Obecně prospěšná společnost
Spolek
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Pobočný spolek
Organizační jednotka sdružení
Ústav
Nadace
Nadační fond
Evropské seskupení pro územní spolupráci

141
706
701
736
731
161
117
118
941

S min. 80% podílem veřejnoprávních osob na základním kapitálu a na hlasovacích právech.



Kód
325

Podle databáze ekonomických subjektů ARES provozovaného MF ČR.

601
745

Prioritní osa 3 – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku
Investiční priorita 10 b) – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem
získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných
programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
Typ subjektu
Orgány veřejné správy a jimi
zřizované a zakládané organizace

Vzdělávací instituce
Hospodářské a profesní svazy a
komory
Nestátní neziskové organizace

Evropské seskupení pro územní
spolupráci
Podnikatelské subjekty

Stát a jeho organizační složky
Územní samospráva, tj.:
 obec či městská část
 kraj
 svazek obcí
a její organizační složky
Organizace zřizované a zakládané státem,
krajem, obcí, městskou částí, svazkem obcí:

Kód
325
801
804
771

Příspěvková organizace
Akciová společnost
Společnost s ručením omezeným
Státní podnik
Zájmová sdružení právnických osob
Veřejné výzkumné instituce
Školská právnická osoba zapsaná ve
školském rejstříku
Veřejná a státní vysoká škola
Soukromá vysoká škola
Komora (s výjimkou profesních komor)

331
121
112
301
751
661
641

Obecně prospěšná společnost
Spolek
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Pobočný spolek
Organizační jednotka sdružení
Ústav
Nadace
Nadační fond
Církevní organizace
Evidované církevní právnické osoby
Evropské seskupení pro územní spolupráci

141
706
701
736
731
161
117
118
721
722
941

601
745

Malé a střední podniky
Velké podniky



S min. 80% podílem veřejnoprávních osob na základním kapitálu a na hlasovacích právech.



Pouze pro aktivity typu spolupráce na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, tj. praxe studentů/učňů
v podnicích apod.


Podle databáze ekonomických subjektů ARES provozovaného MF ČR.

Prioritní osa 4 – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a
zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě
Investiční priorita 11 b) – Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce
a spolupráce mezi občany a institucemi
Typ subjektu
Orgány veřejné správy a jimi
zřizované a zakládané organizace

Vzdělávací instituce
Hospodářské a profesní svazy a
komory
Nestátní neziskové organizace

Evropské seskupení pro územní
spolupráci


Stát a jeho organizační složky
Územní samospráva, tj.:
 obec či městská část
 kraj
 svazek obcí
a její organizační složky
Organizace zřizované a zakládané státem,
krajem, obcí, městskou částí, svazkem obcí:

801
804
771

Příspěvková organizace
Akciová společnost
Společnost s ručením omezeným
Státní podnik
Veřejnoprávní instituce (ČT, ČRo, ČTK)
Zastupitelský orgán jiných států
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace
Zájmová sdružení právnických osob
Veřejné výzkumné instituce
Školská právnická osoba zapsaná ve
školském rejstříku
Veřejná a státní vysoká škola
Soukromá vysoká škola
Komora (s výjimkou profesních komor)

331
121
112
301
361
901
352

Obecně prospěšná společnost
Spolek
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Pobočný spolek
Organizační jednotka sdružení
Ústav
Nadace
Nadační fond
Církevní organizace
Evidované církevní právnické osoby
Evropské seskupení pro územní spolupráci

141
706
701
736
731
161
117
118
721
722
941

S min. 80% podílem veřejnoprávních osob na základním kapitálu a na hlasovacích právech.



Kód
325

Podle databáze ekonomických subjektů ARES provozovaného MF ČR.

751
661
641
601
745

